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Fundamentos da fotografia digital

Miot HA, 176, Passion MP, Paschoal FM. Bras Dermatol. 2006;81(2):174-80.gicas. Há também câmeras digitais não tão compac-tas com função macro superior ao de modelos compac-tomo, com uma distância mínima de foco de 5 cm ou até menos. Outro recurso de baixo custo usado na documentação de imagens próximas é o uso de lentes de close-up, que, adaptadas em
lentes, permitem uma grande abordagem, mas correm o risco de desfoque e aberrações cromáticas na periferia da fotografia. Assim, fotos dermatológicas com maior aproximação devem ser registradas no modo macro (ou objetivo)2. A fotografia flashDermatological se beneficia do uso do flash para melhorar sua qualidade, com uma ampla gama de modelos que atendem a uma
variedade de funções técnicas.5 Câmerascompact trazem, incorpo-rado para o seu corpo, flashes que normalmente não podem ser calibrados para uso em curtas distâncias, podem levar a uma superexposição brilhante. No entanto, flashes embutidos são suficientes para a maioria dos registros dermatológicos; No entanto, a escolha do flash auxiliar permite maior flexibilidade
nas formas da vista.1.6Em outra situação adversa que ocorre em fotos macro que usam o flash incluído na câmera é o efeito de luz angular, resultando em uma sombra unidiretiva na imagem obtida. Muitas câmeras digitais compactas também apresentam a capacidade de instalar flashes externos através de um adaptador de sapato quente que aumenta a capacidade de
controlar a qualidade das fotos pelo usuário. Flash anular e gemelars represen-lá são os acessórios externos mais versados para fotos de lesões cutâneas, cuja abordagem técnica vai além dos objetivos deste artigo. A opção de redução dos olhos vermelhos deve ser desligada para fotos dermatológicas, pois fotos usando o modo macro podem ser desfocadas ou até mesmo
tremer durante um flash preliminar- nar. Assim, o flash deve ser sempre parame-tro valorizado em macrofotografia dermatológica. Aumento Devido às características da fotografia em címula dermatológica, a proximidade com o paciente torna o zoom uma função menos utilizada, no interesse da abordagem da câmera. No entanto, você deve preferir usar um zoom óptico, que é
eficaz ao mover lentes, um zoom digital, pois este último pode levar a uma perda de qualidade fotográfica, e portanto deve ser desativado para a prática dermatológica. Em algumas câmeras digitais com pactas, o uso da função macro só adquire um bom foco automático, se não for usado zoom amplitut.1 De um modo geral, aproximações de imagem de zoom óptico de até 30-
40% (1.3-1.4) são usadas para reduzir a luminosidade dos flashes que não pode ser regulado para macrofo-tografia, e para reduzir a deformação de áreas conhecidas de relevo da pele, como o nariz. Deve-se, portanto, enfatizar que as fotografias dermatológicas, se necessário, devem ser gravadas apenas com a ajuda do zoom óptico, e não digital.4. Resolução A seleção da
permissão apropriada para fotografia deve considerar o uso subsequente de fotogra-fia: arquivamento, teledermatologia, composição de classe, impressão/revelação, publicações científicas, poster-res, página inicial da internet, pesquisa, entre outras coisas.7None dos casos acima são argumentos irrefutáveis para o uso de mais de 2Mpx (1Mpx e 1.000.000 pixels) em qualidade
comum, Como a decisão de usar permissões mais baixas pode impedir a funcionalidade importante de armazenamento, transmissão e edição de fotos.4.8A maioria dos projetores multimídia disponíveis no mercado tem uma capacidade de projeção inferior a 1,4mpx, o que significa que mesmo ao selecionar fotos de maior resolução, as projeções convencionais dessas imagens
dependerão da capacidade do projetor. Assim, a composição de uma classe ou gabinete clínico com imagens de grandes resoluções (mais de 3Mpx) leva a um maior excesso de trabalho de processamento, podendo tornar o display lento, sem melhorar a qualidade que mais pixels podem assumir. A Tabela 2 apresenta propostas de licenças mínimas adequadas para impressão
em publicações foto-oficiais ou científicas, de acordo com o tama-nho final desejado. Estudo controlado não mostrou diffite-lite na impressão de fotos de lesões cutâneas com densidade de 200 ou 300dpi pontos (pontos por polegada).9 Fazer pôsteres ou painéis pode ser menos rigoroso (100dpi) em relação às necessidades de altas resoluções, devido à distância a que se lê.
Em ambos os casos, basta escolher a resolução de 1.3Mpx (1.280x960 pixels) e, por isso, foi adotada como padrão no Departamento de Dermatologia e Radioterapia De Medicina Fa-Culdade unesp de Botucatu.Por exemplo, pode-se imaginar qual seria o máximo possível de aumento no tamanho de 1.3Mpx (1.280x960 pixels) impressão fotográfica impressa, tomando
RevABDfinalV81N2.qxd 20.04.06 14:57 Página 176 Aula de Teste 2 - Photo Basics.   1. Quanto ao início da fotografia, aponte a afirmação incorreta: A câmera é a evolução da sala escura usada pelos astrônomos para observar eclipses solares. A grande questão dos primeiros dias de fotografia é como manter a imagem em um suporte específico. A negatividade de vidro foi até
usada na capa de Wars, apesar de sua fragilidade, porque permitiu fazer várias cópias das primeiras fotos militares negativas de Roger Fenton Crimeia, eles não mostram cenas de batalha. Isso se deve tanto à técnica usada na época (colmido molhado) quanto às questões morais impostas pela coroa britânica. Apesar da superfície de visão, o daguerreótipo foi um dos
processos fotográficos mais utilizados para fazer cópias, mesmo com seu alto custo e energia. Explicação: Apesar da superfície proeminente, o daguerreótipo foi um dos processos fotográficos mais utilizados para fazer cópias, mesmo com seu alto custo e clareza.   2. As câmaras analógicas do visor direto geralmente representam um defeito de paralaxe. Os mesmos 5.000
caixas para equipamentos digitais compactos ao usar um display óptico. Esse erro ocorre no processo: a filmagem causada por imagens subexpostas quando fontes de luz artificial são usadas. A câmera, impedindo que o flash seja acionado em situações de iluminação. Focalizando, gerando imagens sem nitidez sempre que o assunto principal da foto está na visualização de
movimento, proporcionando uma diferença de enquadramento entre o que é observado através do visor e o que é efetivamente fotografado. Múltiplas exposições, causando imagens sobrepostas em um único quadro ou arquivo digital. Explicação: Erro parallax apresentado em câmera de filme compacta de 35mm. A imagem que entra através da lente tem um ângulo diferente do
visor da câmera. Portanto, muitas vezes, as fotos eram cortadas em suas extremidades.   3. As câmeras digitais de pequeno formato profissional (35 mm) têm 3 classificações de câmera. O que é? D - Analógico - Digital e Mobile C - Cropadas - Formato pequeno - analógico B - Compacto - Móvel - Semiprofissional A - Novato - Intermediário - Avançado E - Nenhuma das
explicações anteriores: As câmeras possuem 3 formatos diferentes (Grande, Médio e Pequeno) em formato pequeno temos câmeras classificadas em 3 faixas que são iniciantes, intermediárias e avançadas, esta Qual é o nome do material analógico, sensível à luz, pode ser escondido e presente em câmaras analógicas? Objetiva Aiaphragm Tripod Explicação: Filme
Fotográfico.   5. Que tipo de arquivo digital permite grandes ajustes nas fotos durante a edição em programas de processamento de imagens?   D - PNG B - RAW (CR2 / Nef) C - Jpeg A - Tiff E - PDF Explicação: Para melhor ajuste nos programas de edição de imagem a captura de fotos deve ser feita em um arquivo bruto (CR2 / Nef), pois permite grandes edições e correções
na Edição 6. Qual tipo ou formato de câmera é melhor para fotos de grandes campanhas publicitárias ou de moda? E) Todas as alternativas acima de A) Mobigraphy C) Polaroid B) Pequeno formato D) Formato médio Ao filmar moda ou campanhas publicitárias, você precisa de uma riqueza de detalhes, nitidez e fidelidade de cores na fotografia. Para isso, esse tipo de fotografia
é muitas vezes feita com câmeras de médio ou grande formato porque representam negativos ou sensores grandes, produzindo imagens com a melhor definição necessária para este ramo fotográfico. 1) Dependendo da possibilidade de alteração da distância focal, as lentes podem ser classificadas como: (a) Normal e Telephoto. b) Fixo e ampliado. c) Super grande angular e
grande angular. d) Zoom e Super TeleObjetiva. e Nenhuma das respostas acima. 2) De acordo com a distância focal, como as lentes se dividem? a) Super grande angular, zoom, macro, Fixo, Normal e Telephoto. b) Fixo, Shift inclinado, Fisheye, Super Tele, Zoom e Normal. c) Super grande angular, Grande Angular, Normal, Meio Corpo, Telephoto e Super Telephoto. d) Zoom,
Macro, Normal, Fixo, Fisheye e Tilt Shift. e Nenhuma das respostas acima. 3) Qual é a característica de uma lente macro que a diferencia de todos os outros? E em que foto é usada? A lente macro tem uma característica que permite ajustar o foco a uma distância menor do que outros tipos de lentes. É amplamente utilizado para fotografia científica e pesquisa, quando você
precisa fotografar objetos muito pequenos, com uma grande aproximação, para visualizar detalhes. 4) A lente Tilt-Shift é usada para ajustar a perspectiva, especialmente em que área da fotografia? a) Das grandes paisagens b) insetos c) De retratos d) Arquitetura e) Nenhuma das respostas acima 5) O que é um estabilizador de imagem na lente? O estabilizador de imagem
serve para evitar a percepção de equilíbrio, ao mesmo tempo em que clica, pela câmera, evitando imagens oscilantes, especialmente quando se filma com lentes pesadas, como lentes telefoto. 6) Que tipo de filtro só é usado para proteger a lente? a Densidade Neutra (ND) (b) Ultravioleta (UV) (C) (B) Polarizador d) Fechar e) Nenhuma das respostas acima 1. O que acontece se
fizermos um buraco no buraco do pino na câmera Pin Hole? Por que isso? A imagem não será adulterada. Porque mesmo que o tempo tenha sido encurtado, no entanto, mais de um feixe de luz atingirá o mesmo ponto de papel. A imagem ficará embaçada. Porque teremos que aumentar a distância e reduzir o tempo para a imagem ser boa. A imagem não perderá sua nitidez.
Porque o orifício ampliado permitirá que a luz refletida do mesmo ponto do objeto chegue ao papel fotográfico ou filme em lugares diferentes. A imagem seria compreensível. Porque virá em muita luz e queimará papel ou filme fotográfico. A imagem será escura. Porque haveria um monte de explicação de polegada leve: pin-hole 2. Controlando o tempo em que a cortina da
câmera Pin Hole foi aberta, que câmeras que você correu? Eu exindo a função de abertura da câmera. Eu controlava a profundidade do campo. Eu agi como um obturador de câmera. Eu estava sob os holofotes. Eu controlava a intensidade da luz que entrou no papel. Explicação: Buraco de pino 3. O inventor inglês de WILLIAM HENRY FOX TALBOT, fez seu primeiro negativo
na câmera em 1835, e tentou uma imagem positiva de depilar um papel negativo para torná-lo translúcido, colocando-o entre outras obras fotosensíveis e expondo-a à luz. Talbot anunciou seu julgamento em 1839, chamando-o de PICTORIALISMO. CALOTYPIA. PROCESSO DE COLO DE COLO MOLHADO. HELIOGRAFIA. Daguerreótipos. Explicação: calótipo 4. De acordo
com a capacidade de focar o comprimento da lente pode ser classificado em: A - Normal e Telephoto E - Nenhuma das respostas anteriores D - Zoom e Super TeleObjective C - Super grande angular e grande angular B - Fixa e aumentar Explicação: De acordo com a estrutura o alvo pode ser corrigido apresentando a apresentação
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